
 

 

ATA Nº 10/2019 - REUNIÃO - DIREÇÃO 
 

Local: 
Sala de Reuniões – Sede 

Data: 
26/04/2019 

Início:  
09h 

Término:  
12h30 

PARTICIPANTES: 
Ricardo Kozoroski Veiga (Direção Geral);  
Marco Antonio Imhof (Departamento de Administração e Planejamento);  
Antônio Luiz Tramontin (Coordenação Geral de Produção);  
Sérgio Campestrini (Coordenação Geral de Assistência ao Educando); 
Cláudio Keske (Coordenação de Extensão);  
André da Costa (Coordenação de Pesquisa);  
Aline Tomazia Seemann (Coordenação Geral de Ensino da Unidade Urbana); 
Daniel Fachini (Gabinete). 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO:  
- placa de localização da sede; 
- organograma, revisão Codir; 
- encontro de pais com feijoada e grupo escoteiros no dia 25 de maio; 
- área de plantio – fruticultura; 
- plantão servidores; 
- segurança entrada da escola (vigilância); 
- SEURS; 
- assuntos gerais. 

DESENVOLVIMENTO: 
Placa de localização da sede: o terreno onde se encontra uma placa de identificação do IFC, 
na entrada da Estrada do Redentor, nas margens da BR-470, foi vendido. O novo 
proprietário solicitou que a placa seja retirada ou que seja pago aluguel. Será consultado o 
DNIT para verificar a possibilidade de deslocá-la para mais próximo a BR, na área de 
jurisdição do DNIT. Encontro de pais com feijoada e grupo escoteiros no dia 25 de maio:  
CGP e CGIS farão um estudo para limitar o acesso de veículos nas áreas onde os escoteiros 
estarão fazendo sua atividade. Área de plantio – fruticultura: após a participação de 
servidores do campus em evento que tratou da produção de nozes, será disponibilizado um 
espaço para plantio desta cultura, local este a ser estudado pelo CGP. Plantão servidores: 
com a implantação do ponto eletrônico, há muitas dúvidas quanto ao melhor formato de 
plantão e os procedimentos para o registro. Será feita nesta mesma tarde uma reunião com 
os moradores para definir este registro. Segurança entrada da escola (vigilância): o CGIS 
orientará a vigilância para que tenha maior controle no acesso de pessoas no campus. 
SEURS: haverá indicação de 1 trabalho por campus e a reitoria fará sorteio. Assuntos gerais: 
a) PPRA: o técnico em segurança do trabalho da reitoria entregou ontem o PPRA da Sede. 
Em breve surgirão demandas, em especial relativas a luminosidade. Haverá demandas na 
parte de segurança. Ontem e hoje está fazendo o PPRA para UU e para UT; b) Está em fase 
de conclusão o piso da mecanização; c) diante do memo circular da reitoria que indica 
contingenciamento de 25% do orçamento, sendo disponibilizado 40% do custeio até 
metade do ano, e 10% do investimento, que totaliza R$ 40.000,00, este recurso será 
utilizado na aquisição de projetores; d) parada de ônibus: projeto aprovado e iniciado antes 
do corte, será concluído, no valor de R$ 25.000,00; e) pinturas em fase de conclusão, 



 

 

aprovadas e iniciada a execução antes do corte: mecanização, zoo 2, carpintaria e 
almoxarifado. 

OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 
- Organograma, revisão Codir. 

 
 

Original assinada e 
arquivada no gabinete 


